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Bestyrelse 2021-2022 
 

Mødedato: Mandag den 13.6. kl 17.00-19.30 (incl. let servering) 
 Formøde med konstituering kl. 16.00 

 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein (afgående) 
Lars Jon Andersen (afgående) 
Marit Lund Agerbæk 
Pia Leding Vendelbjerg 
Louise Esko Refshøj 
Poul Sølvstein (nyvalgt) 
Helle Bach (nyvalgt suppleant) AFBUD 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
Claus Gajhede 
Birgitte Pedersen (controller) 

Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen AFBUD 
Jenny Rohd-Thomsen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser fra 

ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Anne 

• Peter 

Herunder status på 
ledige pladser i 
indskoling og på VB 

Camilla/SFO 
Lasse stopper, men Line vender tilbage fra barsel 
Studerende i lønnet praktik 1.6. til 30.11. 
Ann’s ansættelse ophører ved udgangen af juli 
René er på barsel. Rasmus dækker 
Sommerfest med tag-selv buffet og sjove aktiviteter var 
en succes 
17.6. er der tur til Egholm 
22.6. er det klatretur i Lundby Krat 
Minielevdag gik efter planen 
Jenny/INTA 
Alle klasser er fyldte 
Enkelte elever fra Ukraine 
En lærer er gravid men dækkes af allerede ansatte 
Nyt rapporteringssystem 
Eksamen er vel overstået for S11 (uden inspektion) 
INTA play blev i år til en film 
Vi har endnu ikke det store held med fund raising til ny 
legeplads 
Næste år har vi et ”Grøn Skole udvalg” 
Der knokles med nye skemaer 
Anne/DANA 
37 elever til kommende børnehaveklasser. Svært at få 
børn ind nu. Også ledige pladser på kommende 2. og 3. 
årgang 
Alle andre pladser er fyldt op 
Elevoptag bliver et emne på efterårets seminar 
Fagfordelingen var på plads, da vi fik en opsigelse. Vi 
håber at finde en afløser, der matcher det vi mangler 
På seneste lærermøde havde vi fokus på børn med 
vanskeligheder eller særlige forudsætninger 
Tilsynsrapporten fra skolens tilsynsførende er mere end 
læseværdig 
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PW/SCS 
Få men gode ansøgere til den ledige stilling 
Legepladsens depotbygning er i udbud. Der skal træffes 
hurtig beslutning, idet Borgen skal fjernes og grunden 
klargøres 
Ledelse og kontor ønsker bestyrelsens holdning til 
udlevering af smertestillende medicin. Bestyrelsens 
holdning er, at det skal ophøre. Denne holdning støttes af 
skolens sundhedsplejerske. Ordningen ophører ved 
skoleårets afslutning. 

3. Meddelelser fra 

formand, 

næstformand 

samt div. udvalg 

Evaluering af 
generalforsamling 
Orientering om 
Teamsmøde mellem DP 
og Sabina & PW 
Fastlæggelse af første 
møde i 2022-2023 
Ønsker til 
mødekalender 2022-

2023 
 

Resultat af konstituering: 
Formand: Sabina 
Næstformand: Marit 
Ansættelsesudvalg: Louise 
Grøn skole: Pia & Louise 
Generalforsamling: 
Godt arrangement, fint oplæg fra PPR, god stemning 
Teamsmøde med DP: 
Skipperen har deltaget i TV2 program og har derfor 

været på dagsordenen i DP’s bestyrelse. Den gode tone 
mellem SCS og DP er bevaret/genoprettet 
Møder 2022-2023: 
Første møde er 10. august 
Antal møder og starttid bevares 
AK laver udkast til mødekalender 

4. Økonomi Kvartalsregnskab 
Revideret budget 
Kort referat af møde 
med Spar Nord 
(3.6.2022) 

Mange vikarer har medført stigning af årsværk 
Elevprognose fremsendes inden sommerferien 
 
Spar Nord har udvidet vores låneramme til 35 mill. 

5.    

6.    

7.    

8.    

9. evt.  Særlige dage ønskes på intra 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


